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OVER ONS

VOOR ONS KIEZEN?

WEGWIJZER

CONTACT

EXPERTISEGEBIED

DAVY ZANDERS

Management Consulting

De filosofie van Davy plaatst klanten in het hart van elk proces: we vinden het belangrijk om in contact te staan met onze
klanten, hun verzoeken te leren kennen en de werkfasen stap voor stap met hen te delen. 
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Na vele jaren ervaring in het vak besloot Davy Zanders zijn kennis te delen als

freelance consultant en richtte hij zijn onderneming DEZANDR BV op in

Dilsen-Stokkem, in 2022.

Sindsdien leidt hij als freelancer een professionele onderneming dat naast full-time 

“Maintenance Engineering & Operations Consulting” dienstverlening ook part-time

“Management Consulting” aanbiedt, waarbij wij praktische adviezen verlenen om 

uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.

Met een operationeel hoofdkantoor in Dilsen-Stokkem, werkt Davy samen met 

ambitieuze klanten van kleine en middelgrote ondernemingen.

BE 0781.921.552
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JIJ ALS ONDERNEMER, HET HART VAN JOUW BEDRIJF

Toon ons jouw bedrijf, wat werkt goed? En waar kan het anders? Zodat jij
opnieuw meer tijd kan besteden aan de core business en ziel van de 
onderneming. Laat dagelijkse beslommeringen voor wat ze zijn!

FLEXIBEL OP MAAT

Iedere onderneming is anders. En wat werkt in sommige bedrijven werkt niet
voor iedereen. Daarom bekijken wij iedere zaak individueel, met een rugzak aan
ervaring, zoeken wij naar de gepaste praktische oplossing voor jou!

NAZORG

Wij werken samen met jou naar een optimalisatie. Maar een onderneming zit 
voortdurend in beweging en daarom blijven wij 7/7 beschikbaar voor
eventuele aanpassingen en bijkomende ondersteuning.

ONDERNEMEN MET PLEZIER

Wij reiken jou alle tools aan die je nodig hebt voor een
vlottere organisatie met meer structuur en minder 
kopzorgen. Nooit meer het gevoel dat je achter de 
feiten aanloopt, maar met controle en plezier
ondernemen.

VOOR ONS KIEZEN?

Wij zijn een adviserende onderneming die inzet

op een goed evenwicht tussen operationele

structuur en innovatie binnen een onderneming

door:

Continu verbeteren met als doel groei en

klantwaardering te verhogen!

MINDER KOPZORGEN, 

HOGER RENDEMENT!

Iedere ondernemer zijn droom!

Laat het geen illusie meer zijn, maak het 

werkelijkheid!
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EXPERTISEGEBIED
Multidisciplinaire samenwerking tussen onze verschillende management disciplines die ondergebracht kunnen worden in 
telkens 7 gemeenschappelijke deskundigheidsgebieden! 

01. Context van de organisatie
Inzicht in de organisatie - verwachtingen van belanghebbenden

02. Leiderschap 
Directiebetrokkenheid - beleid - verantwoordelijkheden - bevoegdheden

03. Planning doelstellingen_Risico Management 
Kansen/risico’s - prestatie indicatoren - wijzigingen

04. Ondersteuning 
Middelen - competenties - bewustzijn - communicatie - gedocumenteerde informatie 

05. Uitvoering_Operationeel Management 
Operationele planning en beheersing - ontwerp en ontwikkeling - beheersing extern      
geleverde processen, producten en diensten - nazorg - vrijgave - beheersing afwijkende output

06. Evaluatie van de prestaties 
Monitoring - meten - analyseren - evalueren - interne audit - directiebeoordeling

07. Continu verbeteren
Algemeen en continu verbeteren - afwijkende en corrigerende maatregelen
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DE KLANT BESLIST HOE, WAT EN WANNEER!
Van een grondig onderzoek, analyse en opstellen van actieplan, valideren van bestaand managementsysteem of implementatie van een compleet 
NIEUW managementsysteem, tot het optimaliseren van dat ene document in je bedrijfsvoering. Geen project is te groot of te klein voor ons.

Management disciplines:

PROJECT

KWALITEIT

PREVENTIE EN WELZIJN

GDPR



✓ Grijp je kansen! En kom niet voor onaangename verassingen

Ontdek opportuniteiten en vermijd risico's a.d.h.v. Analyse en Planning rond doelstellingen en Risico Management.

✓ Maak werk leuker, eenvoudiger en effectiever! 

Verbetering_LEAN-SIX SIGMA biedt technieken voor het corrigeren van obstakels, en het gladstrijken van de flow in het bedrijfsproces. 

✓ Weet waar je staat!

Een Prestatie Evaluatie werpt licht op succes, en kansen op verbetering. Om vlotjes te genieten van een fijne bedrijfsvoeringis het belangrijk te monitoren, meten, 

analyseren en evalueren. Of wij ondersteunen julliebij interne/externe audits van uw managementsysteem.

✓ Een stevige fundering om steeds op verder te bouwen

Met onze ervaring in Operationeel Management, helpen wij jou bij ontwerp en ontwikkeling van stabiele en gestandaardiseerde bedrijfsprocessen en dit met 

eenvoudige tools die jij en je medewerkers kunnen beheersen. Zo is er een stevige fundering om productiviteit en rendement te optimaliseren en continu te verbeteren.

WEGWIJZER

✓ Wij maken maatwerk oplossingen voor ieders budget

Om bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren, kunnen wij voor u praktische Microsoft applicaties opstellen in verscheidene

management disciplines of u hierin begeleiden, helemaal op maat voor uw bedrijf en ambities. 

✓ Win tijd! Snelle eenvoud in dagelijkse activiteiten

De juiste opbouw in dagelijks gebruikte office templates. Met de juiste opbouw, wint u tijd en ondermijnt u mogelijke 

beslommeringen. Laat ons helpen om jullie huidige templates te optimaliseren of het creëren van nieuwe templates en ervaar 

hoe kleine aanpassingen jouw  dagelijkse werkzaamheden aangenamer maakt.
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Management disciplines:

PROJECT

KWALITEIT

PREVENTIE EN WELZIJN

GDPR      

TEVREDEN OVER UW APPLICATIE, MAAR NOG EEN KLEINE AANPASSING NODIG?
Geen nood! Wij staan voor jullie 7/7 klaar.
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Online
✓ Microsoft 365 office apps

✓ Altijd toegankelijk

✓ Delen, Samenwerking en 
Communicatie

✓ 7/7 ondersteuning

Bestanden
✓ Eenvoudig gebruikservaring

✓ Vertrouwde applicaties zoals 
Word, PowerPoint en Excel

✓ Lay-out zoals jij dat wil

✓ Functionaliteiten in eigen 
beheer

Werken vereenvoudigen

✓ Uniforme werkwijze

✓ Werk beter samen

✓ Alles op de juiste plek

Analyse en rapportage
✓ Data gestuurde bedrijfscultuur

✓ Doelstellingen en Kritische 
Prestatie Indicatoren (KPI)

✓ Handige visualisatie van 
bedrijfsresultaten

✓ Beter besluitvorming

✓ Management review

✓ Power BI?

Tijd besparen
✓ Behoud het overzicht

✓ Optimaliseren van 
bedrijfsprocessen

✓ Meer kostbare tijd 
overhouden

✓ Alle office applicaties zijn in eigen beheer en lay-out zoals jij dat wil

Wij kijken er alvast naar uit om samen met jou een nieuw project te ontwikkelen. Een project waar wij natuurlijk tot het  

uiterste gaan en niets aan het toeval overlaten. Starten met de basis en samen kijken wij naar de toekomst! ...  

Daarom werken wij graag op lange of korte termijn met jullie samen.



CONTACT

Tijd voor 
een koffie?

Bautshoefstraat 60 - 3650 Dilsen-Stokkem - België

www.DEZANDR.be
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+32(0)491 92 60 62

dzanders@DEZANDR.be

BE 0781.921.552  
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